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miesięcznik gminy Tychowo 11 (158)

25 listopada 2019 r.

13 GRUDNIA 2019 r.
Piątek, godz. 16.00 - 19.30

IV POLSKO - NIEMIECKI

KIERMASZ
BOŻONARODZENIOWY
w Tychowie
16.00 - 19.30 Kiermasz na placu przed budynkiem GOK w Tychowie:
stoiska gości z gminy Neverin, rękodzielników, szkół,
przedszkola, stowarzyszeń, animacje teatralne
17.00 - 18.00 Koncert Bożonarodzeniowy w sali widowiskowej GOK w Tychowie
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Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia
- Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania
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Tychowo dla Niepodległej
Tychowo dla Niepodległej to
tytuł projektu realizowanego
w ramach Programu
Wieloletniego NIEPODLEGŁA
na lata 2017 – 2022 w ramach
Programu Dotacyjnego Koalicje
dla Niepodległej. Gminny
Ośrodek Kultury uzyskał
doﬁnansowanie na realizację tego
zadania i był jego koordynatorem.
Przedsięwzięcie w ramach
Koalicji realizowali: Szkoła
Podstawowa im. Adama
Mickiewicza w Tychowie koordynator: Andrzej Kozłowski,
Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. prof. Jana Radomskiego
w Tychowie – koordynator: Daniel
Wach, Stowarzyszenie na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych Amicus
– koordynatorzy: Zoﬁa Jarzębska,
Alina Mycio, Barbara Larkowska
i Klub Seniora – koordynatorzy:
Jerzy Boczkowski, Alicja
Jączkowska, Alina Mycio.
Zadanie wspierał Burmistrz
Tychowa – Robert Falana.
Od 03 września do 02
października 2019 r. w szkołach
oraz dla Klubu Seniora
i podopiecznych Stowarzyszenia
Amicus, nauczyciele historii
przeprowadzili warsztaty na
tematy: 1. Jak Polacy walczyli
o niepodległość? 2. Słynni polscy
bohaterowie czasów walki
o niepodległość. Efektem były
wytwory plastyczne związane
z powyższą tematyką warsztatów.
Od 03 października do 02
listopada 2019 r. członkowie
Stowarzyszenia Amicus, Klubu
Seniora oraz nauczyciele
i uczniowie SP im. A.Mickiewicza
w Tychowie, ZSP im. prof.
J. Radomskiego w Tychowie,
przygotowywali zadania do Gry

Miejskiej. Powiązane one były
ściśle z tematyką najważniejszych
wydarzeń 1917-1922 oraz
wybitnych polskich postaci
tamtych czasów.
Od 03 do 09 listopada 2019 r.
przygotowane wcześniej plakaty
o tematyce niepodległościowej
zostały rozmieszczone
w miasteczku. Tychowo zostało
po raz pierwszy barwnie
udekorowane pracami
mieszkańców: dzieci, młodzieży,
seniorów i podopiecznych
Stowarzyszenia Amicus.
Było to nowatorskie działanie
w naszej miejscowości.
Wymiar międzypokoleniowy tej
inicjatywy wzmocnił więzi
społeczne i odegrał ważną rolę
wychowania patriotycznego
i obywatelskiego. Dziękujemy
właścicielom sklepów
i zakładów oraz dyrektorom
instytucji za udostępnienie
miejsca na ekspozycję prac.
Dziękujemy bardzo dyrektorom
i nauczycielom SP im.
A. Mickiewicza oraz ZSP im.
prof. J. Radomskiego, którzy tak
efektywnie zaangażowali się
w ten projekt. Dzieciom
i młodzieży gratulujemy pięknych
prac, które z podziwem
i uznaniem oglądali mieszkańcy.
Seniorom oraz podopiecznym
Stowarzyszenia Amicus
dziękujemy za prace, które
wymagały cierpliwości
i poświęcenia czasu. Większość
z nich została wykonana
technikami plastycznymi, które
wymagają ogromu pracy.
Wyszło pięknie!
10 listopada 2019 r. o godzinie
12.00 w Kościele Paraﬁalnym
w Tychowie Ksiądz Proboszcz

Andrzej Sołtys celebrował Mszę
Świętą za Ojczyznę. Wzięły
w niej udział poczty sztandarowe:
SP im. A. Mickiewicza
w Tychowie, ZSP im. prof.
J. Radomskiego w Tychowie,
OSP w Tychowie, Koła
Łowieckiego "Czajka", Koła
Łowieckiego "Hubertus".
Uatrakcyjnił ją występ chóru
Chwytaj Dzień z Barwic.
We Mszy Świętej uczestniczyli
zaproszeni goście oraz włodarze
Gminy: Burmistrz Robert Falana,
Zastępca Burmistrza Jacek
Rudziński, radni miejscy,
dyrektorzy jednostek
organizacyjnych, mieszkańcy.
Po Mszy Świętej odbyła się
rekonstrukcja historyczna na
temat: "Zdobycie Szubina przez
oddział Powstańców
Wielkopolskich w 1919 r" .
Dzięki swej atrakcyjności
przyciągnęła ona dużą ilość
mieszkańców. Przygotowały ją
grupy rekonstrukcyjne
z Bydgoszczy, Kcyni i Szubina
współpracujące z Bałtyckim
Stowarzyszeniem Miłośników
Historii PERUN z Koszalina.
Dziękujemy panu Zbigniewowi
Izraelskiemu za współpracę
w przygotowaniu przedstawienia.
Rekonstrukcja była omawiana
bardzo szczegółowo przez
niezastąpionego w tej roli
kierownika Muzeum Obrony
Przeciwlotniczej im. płk.
Stanisława Paszkiewicza
w Koszalinie, dr Wojciecha
Grobelskiego.
Dziękujemy Księdzu Proboszczowi
za udostępnienie placu przy
Kościele, który pozwolił na
oddanie klimatu i scenerii
dawnych czasów.

Ciekawym akcentem
historycznym i edukacyjnym
w tym dniu, była wystawa
planszowa prezentująca przebieg
Powstania Wielkopolskiego i jego
dowódców przygotowanaprzez
Muzeum Ziemi Szubińskiej.
Warto w tym miejscu wspomnieć,
że Tychowo odwiedzili licznie, na
okoliczność rekonstrukcji,
mieszkańcy Szubina.
O bezpieczeństwo uczestników
dbali strażacy OSP Tychowo,
którym składamy gorące
podziękowania. Zabezpieczenie
medyczne zapewniła Firma
SEMED z Koszalina.
Po rekonstrukcji
przeprowadzona została Gra
Miejska dla mieszkańców, którzy
mogli aktywnie i radośnie
uczestniczyć w obchodach ważnej
uroczystości państwowej.
Gra Miejska została przygotowana
tak, aby stoiska z zadaniami
znajdowały się w często
odwiedzanych miejscach
w mieście. Pozwoliło to na
obserwowanie jej przebiegu przez
pozostałych mieszkańców.
Swoje stanowiska mieli:
nauczyciele i uczniowie SP im.
A. Mickiewicza, ZSP im. prof.
J. Radomskiego, Klub Seniora,
Stowarzyszenie Amicus. Zadania
były ciekawe. Wymagały wiedzy
historycznej, umiejętności
plastycznych, muzycznych
i sprawności ﬁzycznej. Drużyny
były wielopokoleniowe.
Najmłodszym ta zabawa sprawiła
wiele radości. Finałem było
rozdanie nagród dla zwycięskich
drużyn oraz upominków
okolicznościowych - długopisów
z logiem Biura Dla Niepodległej.
Uroczystość ta odbyła się

w Urzędzie Miejskim
w Tychowie. Drużyny nagradzali
włodarze miasta: Burmistrz Robert
Falana i Przewodniczący Rady
Miejskiej Paweł Kowalski.
Dziękujemy pracownikom Urzędu
Miejskiego w Tychowie za pomoc
przy sporządzaniu dokumentacji
fotograﬁcznej z wydarzenia oraz
przygotowanieSali Konferencyjnej
na ﬁnał Gry Miejskiej.
Dziękujemy Pani Dyrektor SP im.
A. Mickiewicza w Tychowie
Katarzynie Kalbarczyk oraz
pracownikom stołówki szkolnej za
pomoc w przygotowaniu posiłku
dla przyjezdnych z daleka grup
rekonstrukcyjnych oraz
pozostałych gości.

Dziękujemy pracownikom
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tychowie i ich rodzinom za
zaangażowanie. To były dwa
miesiące wytężonej pracy przy
koordynacji projektu, ale dała ona
nam wszystkim dużo satysfakcji
i radości.
Już dziś możemy śmiało
stwierdzić, że Tychowo
zrealizowało piękne zadanie.
Uczciliśmy godnie 101 rocznicę
odzyskania niepodległości!
Dziękujemy bardzo wszystkim za
współpracę! Razem możemy
więcej!
L. Michalak – autor i koordynator
projektu: Tychowo dla Niepodległej.
Zdjęcia: A. Węglarska
i R. Bosak-Szewczyk
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Program „Umiem Pływać 2019” Dni otwarte

na Fermie u Państwa Rydzkowskich

w gminie Tychowo
Projekt powszechnej nauki
pływania „Umiem pływać” jest
adresowany do uczniów klas I, II
i III szkół podstawowych.
Zakłada systematyczny
i powszechny udział dzieci
w zajęciach sportowych
z zakresu „nauki pływania”.
W aktualnej edycji projektu
w gminie Tychowo nauką
pływania zostało objętych 30
dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Tychowie. Na basen jeździły
2 grupy uczniów klas 1-3, każda
z tych grup liczyła 15 osób.
Program przewidywał
20 godzin zajęć na basenie, czyli
po 10 godzin na grupę.
Dzięki umowie podpisanej

z TKKF Ognisko „Gryf” zajęcia
te były bezpłatne. Szkoła
organizowała dojazdy na basen,
rodzice pokrywali jedynie koszt
dojazdu w kwocie 17 zł.
Realizacja programu zakończyła
się z końcem listopada 2019 r.
Zajęcia cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem zarówno ze
strony uczniów, jak i rodziców.
Zajęcia sportowe realizowane
w ramach programu
powszechnej nauki pływania to
przede wszystkim nauka
podstawowych umiejętności
pływania, jak też możliwość
rozwijania i podnoszenie
sprawności ﬁzycznej.
Uczestnictwo w programie

wpływa także na zachęcenie do
systematycznego uprawiania
sportu oraz prowadzenia
zdrowego i aktywnego stylu
życia.
Możliwość wzięcia udziału
w zajęciach mieli również
uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Dobrowie,
jednak szkoła nie zgłosiła
chętnych.
R. Bosak-Szewczyk

TYCHOWSKI HEROS
Zgłoś
ﬁrmę, instytucję lub osobę ﬁzyczną
do nagrody gospodarczej Burmistrza Tychowa
Tychowski Heros

7 listopada br.Firma Big
Dutchman Polska oraz państwo
Anna i Witold Rydzkowski wraz
z synami Mariuszem
i Mateuszem zorganizowali
Dzień otwarty na nowo
powstałej Fermie.
Na zaproszenie licznie
odpowiedzieli przedstawiciele
władz województwa, powiatu,
gminy oraz instytucje około
rolniczych. Przybyli również
rolnicy i hodowcy drobiu
z odległych części kraju.
Inwestorzy produkcją jaj zajmują
się od 20 lat, nowa inwestycja
pozwoli spełnić oczekiwania
najbardziej wymagających
klientów w zakresie dobrego
i zdrowego produktu.
Dodatkowym atutem jest to, że
kury karmione są paszą
wyprodukowaną ze zbóż
pochodzących z własnych upraw.
Zaprezentowano innowacyjny
obiekt inwentarski do chowu
wolno-wybiegowego kur niosek.
W nowoczesnym kurniku będzie
ok 15000 kur niosek a budynek

otoczony jest 6 hektarami
zielonej powierzchni do wybiegu.
Przedstawiciel ﬁrmy Big
Dutchman omówił metody
mające wpływ na poprawę
efektywności w produkcji
drobiarskiej. Przedstawił gościom
szczegóły techniczne
wyposażenia kurnika.
Bogaty osprzęt inwestycji jest
na najwyższym poziomie

technologicznym, co daje
hodowcy duże możliwości
i komfort pracy podczas
produkcji jaj konsumpcyjnych.
Zaproszeni hodowcy i goście
mogli zobaczyć wyposażenie
i poszczególne urządzenia,
osobiście ocenić jakość
wykonania oraz zadać pytania
inwestorom.

Zgłoszenia dokonać może każdy - wystarczy wypełnić formularz,
podać swoją propozycję i przynieść zgłoszenie do sekretariatu
Urzędu Miejskiego w Tychowie w terminie:

od 1 grudnia 2019 r. do 6 stycznia 2020 r.
Szczegóły, regulamin i karta zgłoszeniowa znajdują się
na stronie internetowej www.tychowo.pl lub w pok. 21
Urzędu Miejskiego w Tychowie tel.: 94 31 60 253 lub 94 31 60 275

Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej Gali Przedsiębiorczości
8 lutego 2020 r., która odbędzie się
w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie

Burmistrz Tychowa ogłasza konkurs na

NAJPIĘKNIEJSZE
ŚWIĄTECZNE ILUMINACJE
NA TERENIE GMINY TYCHOWO W ROKU 2019/2020
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie dekoracji świątecznej
obejścia przydomowego, witryny sklepowej lub placówki oświatowej i kulturalnej
oraz wypełnienie karty zgłoszeniowej
Zgłoszenia wraz z fotograﬁami należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Tychowie
do 31 grudnia 2019 r. w zaklejonej kopercie z dopiskiem
„Konkurs - Najpiękniejsze świąteczne iluminacje”
Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie www.tychowo.pl,
w Urzędzie Miejskim w Tychowie pok.21. Więcej informacji: tel. 94 31 60 253 lub 94 31 60 275

Wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas 28 Finału WOŚP

12 stycznia 2020 r.
w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie

Dla zwycięzców konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody!
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Obchody Dnia Seniora
25 października 2019 r.
w Gminie Tychowo obchodziliśmy
Dzień Seniora. Na zaproszenie
Burmistrza Tychowa, do Gminnego
Ośrodka Kultury przybyli seniorzy, aby
pobawić się przy piosenkach z lat 50tych, 60 -tych i 70 -tych. Oczywiście na
widowni pojawili się też młodsi
widzowie. Występ Teatru Muzycznego
Hals dostarczył wszystkim wielu
wzruszeń, ale też i dobrej zabawy.
Tego samego dnia Klub Seniora
zorganizował wieczorek. Przedsięwzięcie
zrealizowano jako element zadania:
Zakładamy Klub Seniora w Gminie
Tychowo.
Było ono realizowane w ramach
programu: „Społecznik na lata 20192021 – Program Marszałkowski”.
Realizację zadania pilotowała grupa
nieformalna w składzie: L. Michalak,
Jerzy Boczkowski, Alicja Jączkowska.

Ś

P

Wolontariuszy wsparli: Alina i Jarosław
Myciowie.
Dziękujemy Burmistrzowi Tychowa Robertowi Falanie za obecność w tym
dniu i ciepłe słowa, które popłynęły
w stronę seniorów. Projekt: Zakładamy
Klub Seniora w Gminie Tychowo był
realizowany poprzez Stowarzyszenie
Rozwoju Razem. Seniorów zaszczyciła
swą obecnością Prezes Stowarzyszenia Iwona Haśkiewicz.
Dobrą zabawę i śpiewy zapewniła
Izabella Mirota. Organizację zadania
wsparli pracownicy GOK. Zabawa była
bardzo udana.
W świetlicach Gminy Tychowo
również pamiętano o seniorach.
W Smęcinie, Kikowie, Kowalkach
i Pobądzu odbyły się spotkania z okazji
Dnia Seniora. Uczestniczyli w nich
zaproszeni goście: Burmistrz Tychowa
Robert Falana, Zastępca Burmistrza

Ś

Tychowa Jacek Rudziński, Sekretarz
Gminy Tychowo Krystyna Dobrzańska
oraz Dyrektor GOK Lucyna Michalak.
Złożyli oni seniorom najserdeczniejsze
życzenia i wręczyli piękne słodkie
upominki. Dzieci recytowały wierszyki
i śpiewały piosenki dedykowane
seniorom.
W świetlicy w Trzebiszynie dzieci
upiekły ciasteczka, które następnie
przekazały wraz z życzeniami
najstarszym mieszkańcom Trzebiszyna.
W Sadkowie dzieci odwiedziły
seniorów w domach. Wręczyły im
uprzednio zrobione laurki z pięknymi
życzeniami.
Dziękujemy paniom świetliczankom,
dzieciom, radom sołeckim, sołtysom
oraz rodzicom za trud włożony
w przygotowanie Dnia Seniora
w świetlicach wiejskich.
L. Michalak – Dyrektor GOK w Tychowie
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Z ŻYCIA KLUBU SENIORA
8 października 2019 r. Klub
Seniora spotkał się
z pielęgniarkami Panią Krystyną
Paczkowską oraz Panią Marią
Miłkowską. Pielęgniarki
przypomniały seniorom jak
zachować zasady zdrowego stylu

życia. Rozmawiano o tym jak
dbać o zdrowie i jakie ono jest
ważne.
29 października br. odbyło się
spotkanie z policjantami
Posterunku Policji w Tychowie:
Michałem Bubieniem oraz

Marcinem Wyrzykowskim.
Policjanci przygotowali ciekawą
pogadankę na temat: Jak nie dać
się oszukać? Seniorzy z uwagą
wysłuchali porad oraz obejrzeli
ﬁlmy edukacyjne.

Dziękujemy Kierownikowi
Posterunku Policji w Tychowie,
Marcinowi Wesołowskiemu,
za umożliwienie tego spotkania.
7 listopada br. Klub Seniora
miał spotkanie z doktorem
Eduardem Szulcem na temat:

Jak dbać o zdrowie w wieku
starszym? Seniorzy z uwagą
wysłuchali rad pana doktora.
Zadawali pytania dotyczące
zdrowia i chorób.
Dziękujemy paniom
pielęgniarkom, panom

policjantom i panu doktorowi
za spotkania.
Były one bardzo pożyteczne
i interesujące.
A.Węglarska – promocja i reklama
GOK Tychowo
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Z życia Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Tychowie

„Wokół Symboli Narodowych”

Z życia „zerówek”
W ostatnim czasie
w „zerówkach” SP im. Adama
Mickiewicza w Tychowie odbyło
się wiele ciekawych wydarzeń.
Kilka dni przed Dniem
Wszystkich Świętych
przedszkolaki odwiedziły
Cmentarz Komunalny
w Tychowie, gdzie zapaliły znicze
na opuszczonych grobach
i w zadumie wspominały swoich
bliskich zmarłych.
31 października dzieci
świętowały Dzień Dyni. W tym
dniu ubrały się na pomarańczowo.
Wspólnie z wychowawcami
zgłębiały wiedzę dotyczącą tego

warzywa oraz wzięły udział
w dyniowych zabawach
i konkurencjach sportowych.
Dzieci zostały obdarowane
upominkami, aby na dłużej mogły
zapamiętać ten dzień.
5 listopada obchodziliśmy Dzień
Postaci z Bajek. Klasy zamieniły
się w bajkowe krainy. Były
wróżki, królewny, królewicze,
przeróżni bohaterowie i supermeni.
Dzieci w pięknych strojach
uczestniczyły w bajkowych
zagadkach, tańcach
i zabawach. Odwiedził nas
również Minionek, który bawił się To był bajeczny dzień. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć na
wspólnie z dziećmi.
stronie: www.sptychowo.edupage.org

07.11.2019 r. w Szkole
Podstawowej w Tychowie
odbyła się V Edycja Konkursu
Patriotycznego „ Wokół Symboli
Narodowych”, dla klas II i III
z woj. zachodniopomorskiego
oraz północnej części
województwa lubuskiego
organizowanego przez Instytut
Pamięci Narodowej Oddział
w Szczecinie.
Dzieci zmagały się z obszernym
arkuszem pytań otwartych
i zamkniętych. Stopień trudności
zadań był bardzo wysoki.
Uczniowie musieli wykazać się
znajomością mapy Europy,
znajomością dat, które są

najważniejsze dla historii Polski
i Świata oraz znajomością
postaci historycznych z czasów
I i II wojny światowej, jak
również wielu symboli z tych
okresów. W konkursie wzięło
udział 18 osób. Zwycięzcami
konkursu w naszej szkole zostali
uczniowie, którzy uzyskali
największą ilość punktów.
I m-ce - Antoni Galiński kl. 2b
II m-ce - Wiktoria Zaleska kl. 3b
III m-ce - Krystian Hejzner kl.3b
Michał Schmechel kl.2a
Gratulujemy zwycięzcom!!!
Koordynatorzy konkursu
D. Galińska i J. Rudzińska

Wychowawczynie J. Rudzińska i D. Galińska

AKCJA WYŚLIJ KARTKĘ DO POWSTAŃCA „Nie pozwól pamięci
zarastać trawą”
28 października 2019 r. Szkolne Koło Wolontariatu ,,Wystarczy chcieć!” zakończyło akcję „BohaterON”
BohaterON – włącz historię! to
ogólnopolska kampania
o tematyce historycznej mająca na
celu upamiętnienie
i uhonorowanie uczestników
Powstania Warszawskiego
poprzez wysłanie im kartek.
Projekt ma edukować Polaków,
bazując na historiach
Powstańców, wzmacniać poczucie
tożsamości narodowej, krzewić
postawy patriotyczne oraz
budować wrażliwość społeczną.
Aby uhonorować uczestników
Powstania Warszawskiego
i pokazać, że o nich pamiętamy,
uczniowie SKW na pierwszym
spotkaniu zapoznali się z historią

Powstania Warszawskiego oraz
wykonali kilka zadań dotyczących
tego wydarzenia. Następnie
samodzielnie wykonali kartki
z życzeniami, wierszami, które
zostały wysłane Bohaterom.
Na zakończenie projektu
uczniowie wykonali gazetkę
ścienną związaną z akcją
,,BohaterON”.
Cieszymy się, że mogliśmy być
częścią akcji. Mamy nadzieję, że
prace wykonane przez uczniów
wywołają uśmiech na twarzach
Naszych Bohaterów.
Dziękujemy Wszystkim, którzy
zechcieli przyłączyć się do akcji!
SKW ,,Wystarczy chcieć!”

Policja w SP w Tychowie
W klasach 0 – 3 SP
w Tychowie gościliśmy
funkcjonariuszy policji, którzy
przeprowadzili prelekcję dotyczącą
bezpieczeństwa.
Funkcjonariusze rozmawiali
z dziećmi o zasadach
bezpieczeństwa na drodze,
w domu i w internecie. Goście
opowiadali również uczniom
o zawodzie policjanta.

Na zakończenie policjanci
zadawali uczniom pytania, dzięki
którym dzieci mogły wykazać się
zdobytą wiedzą.
Składamy serdeczne
podziękowania dla Kierownika
Posterunku Policji w Tychowie
st. asp. Marcina Wesołowskiego,
asp. Marcina Wyrzykowskiego
i st. sierż. Michała Bubienia.

Akcja sprzątania grobów na cmentarzu
komunalnym w Tychowie.
Tuż przed dniem Wszystkich
Świętych wiele osób przypomina
sobie o konieczności posprzątania
mogił swoich bliskich. Niestety,
nie każdy nagrobek zostanie
posprzątany, czy pojawi się na
nim znicz. Jednakże tradycję
sprzątania pielęgnują uczniowie
naszej szkoły. 28 października
grupa młodych Wolontariuszy
wraz z opiekunkami koła
p. K. Kowalską oraz
D. Kłosowską-Babińską
wyruszyła na pobliski cmentarz
w Tychowie, aby uprzątnąć
‚,zapomniane i opuszczone” groby.
Zabrano ze sobą znicze i świeczki
zbierane przez Szkolne Koło
Wolontariatu. Uczniowie
i pracownicy naszej szkoły hojnie
zareagowali na apel wolontariatu
i dzięki temu zaniesiono na
cmentarz kilkadziesiąt zniczy.
Najpierw, podobnie jak w latach

ubiegłych, posprzątano wypalone
lampki po Święcie Zmarłych,
które posegregowano na szkło
i plastik. Później zagrabiono
nagromadzone i opadłe z drzew
liście, oczyszczono groby.
Na tak przygotowany nagrobek
ustawiono i zapalono przyniesiono
znicze i świeczki. Uczniowie dbali
o to, aby na każdej mogile paliło
się światełko.
Nasza wizyta na cmentarzu
pokazała rzadko spotykaną
u uczniów powagę i zamyślenie.
W szkole staramy się uczyć dzieci
okazywania szacunku osobom,
które od nas odeszły, a także
pokazać im, jak ważne jest
zachowanie o nich pamięci.
Dzisiejszy dzień przyniósł naszym
wychowankom wiele reﬂeksji
i przemyśleń, którymi chętnie się
dzielili z opiekunem koła.
K. Kowalska

Wychowawczynie klas 0 – 3

„Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” ABC wolontariatu

Reprezentanci SP w Tychowie
rozpoczęli rywalizację w XX
edycji Turnieju „Z Podwórka na
Stadion o Puchar Tymbarku”.
Są to zawody, w których
w przeszłości grało ponad 50
reprezentantów Polski różnych
kategorii wiekowych. Rozgrywki
te po raz 7 swój wielki ﬁnał będą
miały na stadionie PGE
Narodowym. Nasza szkoła
wystawiła reprezentacje we
wszystkich kategoriach
wiekowych (U-8, U-10, U-12).
Najmłodsi rozpoczęli rywalizację
od etapu powiatowego. Piłkarze
z dwóch starszych kategorii
rozegrali spotkania na szczeblu
gminnym. Oba zespoły poradziły
sobie z rówieśnikami z Dobrowa
i pewnie wywalczyły przepustki
na etap powiatowy. Zawody
odbyły się na boisku „Orlik 2012”
w Dobrowie.
W ﬁnale powiatowym
rozegranym 08.11.2019 r.
w Białogardzie wystąpiły trzy nasi
chłopcy dzielnie walczyli

i znakomicie zaprezentowali się
w rywalizacji najlepszych
zespołów naszego powiatu.
Najstarsi chłopcy, jak i nieco
młodsi zdobyli tytuł wicemistrza
powiatu. Swój pierwszy ogromny
sukces zanotowali najmłodsi
piłkarze z Tychowa pewnie
wygrywając zawody uzyskując
awans do turnieju o randze
mistrzostw województwa

zachodniopomorskiego.
Naszą szkołę reprezentują:
U-8: Marcel Maziarski, Kamil
Pastorczyk, Maciej Lenio,
Dominik Zalewski, Krystian
Białaszczyk, Mateusz Dudka,
Aleksander Jabłoński
U-10: Igor Frańczak, Aleksander
Wyrzykowski, Emanuel
Wojcieszak, Filip Franielczyk,
Nikodem Kucharski, Krzysztof

Czupa, Alan Dobrzański, Filip
Brzezicki, Maciej Rakowski
U-12: Kamil Szerzeń, Adrian
Gajda, Oliwier Stańczak,
Krzysztof Głowiński, Krzysztof
Pucek, Marcel Pniewski, Filip
Kurzawa, Adrian Więcek, Jakub
Ciesielski, Krystian Kubacki

Opieka szkoleniowa
– Arkadiusz Jabłoński

szkolenie dla uczniów SP w Tychowie
30 października 2019 r.
z inicjatywy koordynatorów
Szkolnego Koła Wolontariatu
,,Wystarczy chcieć” w Tychowie,
odbyło się szkolenie dla
wolontariuszy, które
poprowadziła pani Ewelina
Putresza ze Stowarzyszenia
,,POLITES” ze Szczecina wraz
z wolontariuszką Oleną
z Ukrainy.
W spotkaniu uczestniczyli
wolontariusze z klas 5-8 pod
opieką p. D. KłosowskiejBabińskiej oraz p. K. Kowalskiej.
Na spotkaniu Panie omówiły na
czym polega wolontariat, podały
przykłady bezinteresownej
pomocy, którą wolontariat
powinien nieść osobom
potrzebującym i podkreśliły, jak
wielka jest zasługa działających
wolontariuszy.

Członkowie SKW bardzo
aktywnie brali udział
w spotkaniu, podzielili się swoją
aktywnością jako wolontariusze,
a na koniec podziękowali
Paniom za przybycie
i przybliżenie zasad bycia
wolontariuszem. Spotkanie
można uznać za bardzo owocne!
Cieszymy się, że grono naszych
wolontariuszy stale się
powiększa!
A my już dziś szykujemy się do
udziału w kolejnym szkoleniu,
ale jego tematu na razie
nie zdradzamy. Niech będzie
niespodzianką dla uczestników
Szkolnego Koła Wolontariatu!
Na pewno będzie to dla naszych
wolontariuszy okazją do świetnej
zabawy!
Opiekun SKW: K. Kowalska
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Z życia Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. prof. J. Radomskiego w Tychowie

Święto Szkoły w ZSP Tychowo
Coroczne Święto Szkoły
w Zespole Szkół
Ponadpodstawowych im. prof.
Jana Radomskiego w Tychowie
w tym roku było obchodzone
7 listopada.
W czterdziestą siódmą rocznicę
powstania szkoły, oﬁcjalnie
pasowani zostali uczniowie klas
wojskowej, policyjnej i straży
granicznej. Podniosła chwila
dostarczała mnóstwo wzruszeń
uczniom oraz licznie przybyłym
rodzinom. W klasie wojskowej
pasowania dokonał ppłk Józef
Trejder Komendant Centrum
Szkolenia Sił Powietrznych im.
Romualda Traugutta
w Koszalinie. Uczniowie klasy
straży granicznej zostali
pasowani przez ppłk SG
Arkadiusza Urlicha Zastępcę
Komendanta Centralnego
Ośrodka Szkolenia Straży
Granicznej im. Marszałka Polski
Józefa Piłsudskiego
w Koszalinie, a w klasie

policyjnej przez kom. Roberta
Brzozowskiego Komendanta
Powiatowego Policji
w Białogardzie.
Tradycją w Naszej Szkole stało
się, że obchody Święta Szkoły
połączone są z upamiętnieniem
Odzyskania Niepodległości.
Uroczysta akademia i wspólne
śpiewanie pieśni patriotycznych
podnosiło rangę obchodów
i doskonale oddawało obecny
charakter szkoły. Duży wpływ
na odbiór całej uroczystości miał
udział Orkiestry Wojskowej
z Koszalina, co również stało się
już tradycją w Tychowie.
Corocznym punktem
w Święcie Szkoły jest
przyznawanie nagród dyrektora
szkoły dla uczniów osiągających
najwyższe wyniki w nauce w
roku poprzednim oraz listów
gratulacyjnych dla ich rodziców.
W roku bieżącym nagrodzeni
zostali: Małgorzata Maślak
stypendystka Prezesa Rady

Ministrów oraz Hubert Cygan.
Dyrektor Szkoły wręczał
nagrody wspólnie
z Zachodniopomorskim
Wicekuratorem Oświaty
Bogusławem Ogorzałkiem
i Starostą Białogardzkim Piotrem
Pakuszto.
Duży aplauz wśród widowni
wzbudził koncert utworów
rozrywkowych wykonanych
przez Orkiestrę Wojskową.
Widzowie z uznaniem
przyglądali się popisom sportów
walki wykonywanych przez
uczniów, zwłaszcza że byli
wśród nich pierwszoklasiści.
Rangę całego Święta podnosiło
liczne grono zaproszonych gości,
wśród których oprócz
wymienionych wcześniej, byli
między innymi: Sebastian
Balcerzak Wicestarosta
Białogardzki, Robert Falana
Burmistrz Tychowa, st. bryg.
mgrinż. Jacek Szpuntowicz
Komendant Powiatowy

Państwowej Straży Pożarnej
w Białogardzie, ppłk mgr inż.
Janusz Łyżeń Wojskowy
Komendant Uzupełnień
w Kołobrzegu, mjr Mariusz
Buniak Przedstawiciel Dowódcy
21 Bazy Lotnictwa Taktycznego
w Świdwinie, mjr Bartłomiej
Łyżwiński Przedstawiciel
Centralnego Ośrodka Szkolenia
Straży Granicznej w Koszalinie,

płk rez. Adam Dłużniewski
Pełnomocnik Wojskowego
Komendanta Uzupełnień
w Kołobrzegu, kom. Robert
Brzozowski Komendant
Powiatowy Policji
w Białogardzie, kpt. Marek
Dankowski Zastępca Dyrektora
Aresztu Śledczego w Koszalinie
Oddział Zewnętrzny
w Dobrowie, ks. Andrzej Sołtys

Proboszcz Paraﬁi pw. Matki
Bożej Wspomożenia Wiernych
w Tychowie, Ewa Popławska
Naczelnik Wydziału Edukacji,
Kultury, Turystyki i Promocji
Starostwa Powiatowego
w Białogardzie, st. chor. szt.
Jarosław Marcisz z Centrum
Szkolenia Sił Powietrznych
w Koszalinie, Natalia
Laskowska Przewodnicząca
Rady Rodziców ZSP Tychowo,
st. chor.szt. Tomasz
Zajączkowski Tamburmajor
Orkiestry Wojskowej
w Koszalinie, Bogusław
Stanczewski Członek Zarządu
Rady Powiatu w Białogardzie,
st. asp. Marcin Wesołowski
Kierownik Posterunku Policji
w Tychowie, asp. Grzegorz
Grzyb z Komendy Powiatowej
Policji w Białogardzie oraz
Dyrektorzy zaprzyjaźnionych
szkół.
Autor tekstu: Józef Grabarczyk

ŚWIĘTO
BIEGANIA
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. prof. J. Radomskiego w Tychowie
23 października 2019 r.
najlepsze szkoły w biegach
przełajowych z terenu
woj. zachodniopomorskiego
rywalizowały o medale i puchary.
Wojewódzki Szkolny Związek
Sportowy w Szczecinie
zorganizował ﬁnały wojewódzkie,
poprzedzone serią zawodów
miejskich i powiatowych.
W eliminacjach łącznie
wystartowało kilkaset zespołów.
Do zawodów na szczeblu
wojewódzkim zakwaliﬁkowały
się szkoły, które zajęły pierwsze
miejsca w swoich powiatach.
Organizacja ﬁnałów
wojewódzkich już po raz
dwunasty została powierzona
Zespołowi Szkół
Ponadpodstawowych im. prof.
Jana Radomskiego w Tychowie.
Na malowniczych terenach
zabytkowego parku rywalizowały
10-osobowe zespoły na pętli
o długości 800 m dla uczniów
z klas szóstych i młodszych.
Starsi i licealiści mieli do
pokonania trasę o 200 m dłuższą.
Uczennice ZSP Tychowo
w tegorocznych zawodach zajęły
piąte miejsce. W reprezentacji
tychowskiej szkoły wystąpiły:
Dominika Żołędowska,
Małgorzata Maślak, Daria
Szymanowska (z III LOp),
Alicja Pstrowska i Julia Polak
(obie z II LO), Natalia
Moczarska, Zuzanna Godlewska

i Olga Poszytek (wszystkie
z I LOw), Ewelina Pietraszewska
(I LOp) i Paulina Rzepnikowska
(III LOw). Opiekunem zespołu
był Józef Grabarczyk. Na zdjęciu
drużyna z opiekunem.
Organizatorzy zawodów byli
wielokrotnie chwaleni za
doskonałą organizację i świetnie
przygotowane trasy. Duże
wrażenie na wszystkich robiło
doskonale działające biuro
zawodów. W ciągu 15 minut po
każdym z biegów, dostarczało
komplet wyników, mierząc
między innymi czasy wszystkim
biegającym zawodnikom.
W trakcie zawodów wyniki na
bieżąco pojawiały się również
w internecie. Chwalona również
była grochówka przygotowana
przez kuchnię ZSP Tychowo,
o czym może świadczyć wydanie
ponad 1600 porcji. Uznanie
również wzbudzili organizatorzy
przygotowaniem 1500 nagród dla
wszystkich uczestników
zawodów. Każdy z nich mógł
wylosować pamiątkę z Tychowa
o różnej wartości.
Do najcenniejszych należały
rowery, sprzęt elektroniczny,
sprzęt sportowy, artykuły szkolne
i słodycze.
Na liczne grono sponsorów
zawodów złożyli się:
Wojewódzki Szkolny Związek
Sportowy w Szczecinie,
Starostwo Powiatowe

w Białogardzie, ULKS Tychowo,
ZSP Tychowo, Urząd Miejski
w Tychowie, Arla Foods
Tychowo, Copy System Piła,
Klub Sportowy Jesion-Trans
Oldboje Tychowo, Joanna
i Kamil Jesionowscy Bobolice,
Jadwiga Matejko Sklep Jowisz,
PUH „Mechanik” Usługi
Transportowe Drozdowscy,
Kononowicz Zbigniew
Usługowy Zakład Mechaniki
Pojazdowej i Obróbki Metali,
Barbara Ziomek Sklep
Wielobranżowy, Euroland
z Białogardu, Friedrichs Doble,
Pommernﬁsch Tychowo,
Piekarnia Saturn ze Szczecinka,
Irena i Stefan Furmankowie
Zakład Wędliniarski Tychowo,
Allfood Koszalin, PAULA
Przedsiębiorstwo TransportowoUsługowe Irena i Grzegorz
Goździkowie, MARIO Firma
Usługowo-Handlowa Mariusz
Augustyniak z Koszalina,
MAKO Magdalena i Arkadiusz
Drozdowscy z Tychowa, Bogusz
Witczak Działalność UsługowoHandlowa z Białogardu,
NIFARES Piotr Seraﬁn Stare
Dębno, PSB Szczęsny Materiały
Budowlane Połczyn-Zdrój,
Brukarstwo Korszon, Ewa
Korszon-Bruzda, Mariusz Bruzda
Dobrochy, Sadzonki i Krzewy
Ozdobne - Krzysztof Cybulski
Białowąs, KORGUM Zakład
Wulkanizacyjny Arkadiusz

Korolak z Trzebiszyna,
IWAGROL FHU Grobelny,
Iwaniuk z Tychowa, Ewa-Trans
Ewa i Andrzej Podstawka
z Tyczewa, Trend Meble
Sp. z o.o. Dariusz Murawski
Tychowo, OPTIM Hurtownia
Materiałów Biurowych Miastko,
Dawex Koszalin, Bank
Spółdzielczy Białogard, BioCentrum Zdrowia Maciej
Danowski Białogard, Talisman
Art.Media, Agencja
Rozrywkowa
Krzysztof Tomaszewicz.
Wszystkim sponsorom
serdecznie dziękujemy.
Poza wymiarem sportowym,
zawody okazały się dużym
sukcesem organizacyjnym,
znacząco wpływając na
promocję Gminy Tychowo
i Powiatu Białogardzkiego.
Rangę zawodów podniosło
liczne grono gości, wśród
których byli: Starosta
Białogardzki Piotr Pakuszto,
Wicestarosta Białogardzki
Sebastian Balcerzak, Burmistrz
Tychowa Robert Falana,
st. bryg. mgr inż. Jacek
Szpuntowicz Komendant
Powiatowy Państwowej Straży
Pożarnej w Białogardzie,
Członek Zarządu Powiatu
w Białogardzie Tomasz Hynda,
Urzędujący
Wiceprzewodniczący Zarządu
Wojewódzkiego Szkolnego
Związku Sportowego
w Szczecinie Marcin Kuduk,
Przewodniczący Okręgowego
Szkolnego Związku Sportowego
w Koszalinie Grzegorz
Zaganiacz, Prezes
Zachodniopomorskiego Związku
Lekkiej Atletyki Stanisław Puna,
Zastępca Dyrektora Aresztu
Śledczego w Koszalinie kap.
Marek Dankowski, Prezesi
lekkoatletycznych klubów
sportowych z województwa
zachodniopomorskiego,
Dyrektorzy powiatowych
jednostek organizacyjnych,
Radni Miejscy i przedstawiciele
sponsorów. Wszyscy uczestnicy
zawodów żegnając się dodawali
„do zobaczenia za rok
w Tychowie”.
Józef Grabarczyk

Wizyta w Szwecji
W dniach 15-19 października
2019 roku grupa uczniów ZSP
w Tychowie gościła w szwedzkiej
szkole partnerskiej GKC
w ramach wymiany
międzyszkolnej. Gospodarze
tradycyjnie przygotowali bogaty
program zajęć. Pierwszego dnia
zostaliśmy oprowadzeni po
nowoczesnym kompleksie
muzyczno-teatralnym.
W godzinach popołudniowych
zasiedliśmy do wspólnej kolacji.
W kolejnych dniach uczniowie
zwiedzili szkołę, brali udział
w lekcji na temat religii
w Szwecji oraz poddali się
rywalizacji sportowej ze swoimi
szwedzkimi rówieśnikami.
Mieli również okazję pracować
w grupach nad polskoszwedzkimi kulturowymi
podobieństwami i różnicami

przy pysznej szwedzkiej pizzy.
Kolejnymi ciekawymi zajęciami
były zajęcia z imigrantami na
zajęciach języka angielskiego
oraz nauka języka szwedzkiego.
Jednym z najbardziej
ekscytujących wydarzeń była na
pewno wizyta w parku rozrywki.
Zwiedzaliśmy również piękną
manufakturę produkującą
wyroby skórzane i mieliśmy
szansę samodzielnie wykonać
breloczki. Kolejną przygotowaną
dla nas atrakcją była wizyta
w kręgielni.
To był wspaniały czas dla
uczniów. Wiele nowych
doświadczeń i przyjaźni.
Będziemy mile wspominać tutaj
spędzony czas i oczekiwać na
kolejne spotkanie, tym razem
w Polsce. Opiekunem grupy jest
Anna Giedrojć-Głowińska.
Anna Giedrojć - Głowińska
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Z życia Przedszkola „Dębowa Chatka” w Tychowie

,,Podaruj wiersz'' Święto Niepodległości
ogólnopolska akcja społeczna Fundacji im. Zbigniewa Herberta
Gminna Biblioteka Publiczna
w Tychowie przyłączyła się do
ogólnopolskiej akcji ,,Podaruj
wiersz'', której celem jest
budowanie międzyludzkich
relacji za pomocą słowa,
a konkretnie wiersza – niosącego
sens i oparcie.
Podczas ostatniego spotkania
Klubu Młodych Miłośników

Książki, dzieci własnoręcznie
przepisywały wybrane wiersze
znanych autorów, by później
przekazać je innym.
Być może niebawem wiersze
traﬁą do kogoś z Państwa?
Głównym partnerem akcji jest
Biblioteka Narodowa
w Warszawie.
Halina Rożek – Dyrektor GBP
Agnieszka Tomczyk

11 listopada 1918 roku był
bardzo szczęśliwym dniem dla
wszystkich Polaków. Właśnie
tego dnia po 123 latach niewoli,
Polska odzyskała niepodległość.
Dlatego co roku 11 listopada
obchodzimy nasze święto
narodowe – Święto
Niepodległości.
8 listopada w Przedszkolu
„Dębowa Chatka” w Tychowie
obchodziliśmy 101 Rocznicę
Odzyskania przez Polskę
Niepodległości. Z tej okazji

wszystkie dzieci uroczyście
świętowały ten wyjątkowy dla
Nas – Polaków dzień.
Głównym celem spotkania było
kształtowanie miłości
i przywiązania do kraju
ojczystego, jego kultury i tradycji
oraz poznanie symboli
narodowych naszego kraju.
Uroczystość rozpoczęła pani
Dyrektor Genowefa Kuczmera,
która powitała wszystkie zebrane
dzieci, gości oraz personel
przedszkola. Dzieci

z wszystkich grup z dumą
prezentowały przypięte znaczki
z wizerunkiem Polski
Niepodległej. Część artystyczna
była poprzedzona odśpiewaniem
hymnu państwowego. Dzieci
zaprezentowały uroczystą
inscenizację z okazji Święta
naszej Ojczyzny. Słowem
i piosenką oddały szacunek
symbolom narodowym,
symbolom walki o wolność
i zwycięstwo oraz miłość do
Ojczyzny.

Na zakończenie wszyscy
uczestnicy uroczystości wzięli
udział w przemarszu z ﬂagą
ulicami Tychowa. Można było
zobaczyć łezkę wzruszenia
w oku zaproszonych gości, co
świadczyło o tym, że
z pewnością ta uroczystość
zapadnie wszystkim głęboko
w pamięci. Ten dzień
przeżyliśmy dumnie
i z uśmiechem na twarzy, jak
każdy patriota.

Iwona Wiśniewska
Małgorzata Łopińska-Kubiczek

Święto pieczonego ziemniaka
24 października w naszym
przedszkolu odbyło się „Święto
Pieczonego Ziemniaka, który
rozpoczęliśmy przeczytaniem
dzieciom "Krótkiej bajki
o ziemniaku" , która przybliżyła
wszystkim tradycje związane
z ziemniakiem – wykopkami oraz
pochodzeniem ziemniaka. Ten
dzień był okazją do wspólnej
zabawy, w której ziemniaki
stanowiły motyw przewodni.
Przedszkolaki brały udział
w konkursach i zawodach
sportowych. Układały ziemniaczane
puzzle, „sadziły” ziemniaki
i zwoziły je na taczce, itp.

Konkurencji nie brakowało, dzieci
aktywnie uczestniczyły
w proponowanych zabawach.
Kulminacyjnym punktem
spotkania była degustacja
pieczonych ziemniaków.
Okazało się, że tak przygotowane
ziemniaki (zjadane w dodatku
z dużym apetytem) mogą stanowić
konkurencję dla tradycyjnych,
niezbyt zdrowych frytek.
Warto ocalić od zapomnienia
tradycję "Święta Pieczonego
Ziemniaka". Jest ono nie tylko
promocją zdrowego odżywiania
się, ale stanowi również
doskonałą okazję do aktywnego

spędzania czasu. Spotkanie dostarczyło dzieciom wiele radości.
Iwona Wiśniewska

Przedszkole pamięta
Miło nam poinformować
o zwycięstwie naszej biblioteki
w konkursie ,,PRZERWA NA
WSPÓLNE CZYTANIE'',
zorganizowanym przez ﬁrmę
KINDER.

Nagrodą w konkursie są książki
dziecięce o łącznej wartości 300
zł oraz dwie pufy.
Dziękujemy za wszystkie
oddane głosy!
Halina Rożek- Dyrektor GBP
Agnieszka Tomczyk

Lekcja biblioteczna
o tolerancji
W dniach 13-14 listopada
uczniowie klas II Szkoły
Podstawowej w Tychowie
uczestniczyli w lekcji
bibliotecznej ,,Inny, a jednak
taki sam''.
W związku z tym, że 16
listopada obchodzony będzie
Międzynarodowy Dzień
Tolerancji, tematem wszystkich
trzech spotkań była odmiennośćproblem z którym na codzień
mogą zetknąć się mali
czytelnicy.
Dzieciom przeczytano
opowiadanie pochodzące ze

zbioru ,,Niezwykłe bajkiwyjątkowi są tuż obok'' .
To historia o odmienności, ale
także o wierze w siebie i dążeniu
do spełniania marzeń.
Morał tej historii był bardzo
jasny: to, że ktoś jest inny, nie
oznacza, że jest gorszy.
Im bardziej się różnimy od
siebie, tym bardziej świat jest
piękny i kolorowy.
Mamy nadzieję, że była to
lekcja, która pozostanie w
pamięci na bardzo długo.
Halina Rożek Dyrektor GBP
Agnieszka Tomczyk

25 października (w piątek) Żabki”, „Pszczółki” oraz
„Motylki” przyłączając się do
ogólnopolskiej akcji „Szkoła
pamięta” zorganizowanej
z inicjatywy MEN wybrały się
na wycieczkę na cmentarz.
W ramach przedsięwzięcia
przedszkolaki odwiedziły groby
znanych osób zasłużonych dla
naszej miejscowości, byłych

pracowników przedszkola,
zapalili znicze. Poznały historię
znaczenia tych ludzi dla
społeczności lokalnej.
Porządkowały grób żołnierza,
który zginął w walce za wolną
Polskę. Dzieci włączyły się
w akcję z dużym
zaangażowaniem i przejęciem.
Dorota Potoczna

SPORT

V FAMILIADA RODZINNA
16 listopada 2019 r. w hali
sportowej przy Szkole
Podstawowej w Tychowie odbyła
się V Familiada Rodzinna o Puchar
Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Tychowie.
Zawodnicy w dwuosobowych
drużynach wykonywali różne
konkurencje sportowo rekreacyjne, m.in. rzut do celu,
łowienie ryb, slalom.
Na zakończenie uczestnicy mogli
popisać się swoimi umiejętnościami
podczas konstruowania
papierowych samolotów i zagrać
w pełnego emocji zbijanego.
Na podium stanęli:
I miejsce: Drużyna nr 5 Bartosz i Konrad Czupa
II miejsce: Drużyna nr 4 –
Marcel i Artur Pniewski
III miejsce: Drużyna nr 2 Karolina i Jacek Rudziński
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Tychowie Paweł Kowalski
oraz Kierownik Gminnego
Ośrodka Sportu i Gospodarki
Komunalnej Żaneta Zienkiewicz
– Osiecka wręczyli wszystkim
uczestnikom medale i pamiątkowe
dyplomy, a zwycięzcom także
piękne puchary.

Podczas zawodów nie brakowało
ducha rywalizacji, jednak
najważniejsza w tym dniu była
dobra zabawa.
Gratulujemy zwycięzcom,
dziękujemy zawodnikom za
udział i wszystkim
zaangażowanym osobom za
przygotowanie tego wspaniałego
wydarzenia.
Izabela Wesołowska
Podinspektor ds. Rozwoju
Gospodarczego Gminy
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Kącik literacki
- ja Do nikogo nie należę,
ani dobra, ani zła
zawsze sama i w to wierzę,
że samotność to mój fart.
Zawsze chciałam być kamieniem.
wielkim drzewem, szumem traw.
A jak zechcę to się zmienię
w ptaka i oblecę świat.
Do drzwi Twoich nie zapukam
nie zatańczę tak jak grasz.
Czemu sensu we mnie szukasz,
skoro mówisz, że mnie znasz.
Ewelina Piotrowska

Utwory do publikacji na łamach
„Tychowskich Wieści”
można przesyłać na adres Redakcji:
wiesci@tychowo.pl

uczę się wstawać o ludzkiej porze
obudź mnie o szóstej
nim ożyje martwe słońce
a pomarańcze puszczą soki
o tej porze
czarno biały jest horyzont
rozcieńczona mlekiem kawa stygnie
gdy tuszuję rzęsy
a ty dmuchasz w mocną czarną
białym krawatem podpięty
o tej porze
popielaty jest horyzont
łączy nas ta sama linia i ta sama
nas też dzieli
nie chcę budzić się o siódmej
gdy już kroją pomarańcze
gdy już słońce na szczyt skacze
nie chcę widzieć niepodobieństw
i kwasu co po ustach ścieka
obudź mnie równo o szóstej
abym z góry nie patrzyła,
ile w człowieku brakuje człowieka
Aleksandra Wasilewska

Podziękowania

Podziękowania

Składamy serdeczne podziękowania
Pani Bogusi Blinkiewicz za pomoc
w organizacji Dnia Postaci z Bajek

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Tychowie Lucyna Michalak,
składa serdeczne podziękowania
Państwu
Dorocie i Dariuszowi Matysiakom z Osówka
za podarowanie dla Ośrodka Kultury sofy.
***
Składam podziękowania
Państwu Jadwidze i Markowi Jackiewiczom
oraz Ani Sokołowskiej za dynie i skrzynki
do wykonania dekoracji w GOK.
Lucyna Michalak, Dyrektor GOK w Tychowie.

Wychowawczynie klas zerowych
Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Tychowie
J. Rudzińska i D. Galińska

Podziękowania
Jesteście dowodem na istnienie ludzi dobrej woli,
na których zawsze można polegać.

ZIMOWE OBOWIĄZKI
WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
Gminny Ośrodek Sportu
i Gospodarki Komunalnej
w Tychowie z uwagi na
rozpoczynający się okres zimowy
chciałby przekazać Państwu
informacje dotyczące zimowego
utrzymania dróg gminnych
w zakresie ich przejezdności,
jednocześnie przypomnieć
właścicielom
i zarządcom nieruchomości
o obowiązku odśnieżenia
chodników położonych wzdłuż
nieruchomości niezależnie od
charakteru nieruchomości
(zabudowanej/niezabudowanej).
Na terenie gminy i w mieście na
drogach GOSiGK współpracuje
z 5 podmiotami gospodarczymi
świadczącymi usługę odśnieżania
i usuwania śliskości dróg.
W gminie ustalono hierarchię
kolejności odśnieżania
i utrzymania przejezdności dróg
w taki sposób, iż w pierwszej
kolejności odśnieżane są trasy
autobusów dowożących dzieci
do szkół, a w dalszej kolejności
pozostałe drogi gminne.
Równolegle prowadzone są prace
w mieście - tu także obowiązuje
określona kolejność.
Padający śnieg może
niejednokrotnie zakłócić ruch
komunikacyjny pieszych

i pojazdów, w związku z tym
wskazanym jest aby nasilić
ostrożność w trakcie
przemieszczania się. W tym celu
szczególnie istotnym jest, aby
prędkość kierowanego pojazdu
dostosować do warunków
panujących na drogach.
Natomiast piesi powinni zwracać
baczną uwagę przy wchodzeniu
na jezdnię, a także przy
przechodzeniu przez przejścia dla
pieszych ponieważ pojazd będący
w ruchu nie jest w stanie
w warunkach zimowych
zatrzymać się zaraz po
rozpoczęciu hamowania, która
tym samym będzie znacznie
wydłużona.
Oczekując na usunięcie śniegu
lub śliskości na drogach
i chodnikach Mieszkańcy
powinni brać pod uwagę
uciążliwość warunków w jakich
te prace są wykonywane –
warunków uniemożliwiających
ich wykonanie w sposób szybki
i jednocześnie w tym samym
czasie w wielu miejscach.
Nie można bowiem oczekiwać,
że przedsiębiorca świadczący
usługę może być równocześnie
w kilku miejscach.
Obowiązek uprzątnięcia
niezwłocznie po opadach: błota,

śniegu i lodu z chodników
położonych wzdłuż
nieruchomości wynika wprost
z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy
z 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach
(t. j. Dz.U.05.236.2008) oraz
przepisy § 3 ust. 2 pkt 9 uchwały
Nr XIII/113/15 Rady Miejskiej
w Tychowie z dnia 13.11.2015
roku w sprawie uchwalenia
regulaminu utrzymania czystości
i (…) (Dz. Urz. Woj. Zach. 289
z 2016 r.) ustala zakres
obowiązków właścicieli
nieruchomości nakazując im
utrzymanie porządku i czystości
poprzez uprzątnięcie niezwłocznie
po opadach: śniegu, błota, lodu
i innych zanieczyszczeń
z chodników (nawet wtedy kiedy
chodnik nie należy do niego)
położonych wzdłuż
nieruchomości bezpośrednio przy
jej granicy w miejsce
niepowodujące utrudnień w ruchu
pojazdów i pieszych,
umożliwiające ich pozbycie się
przez zarządcę drogi.
Pamiętać także należy nie tylko
o odśnieżeniu chodnika lecz także
o obowiązku wynikającym
z przepisów prawa budowlanego
polegających na usuwaniu śniegu
z dachów oraz strącaniu

zwisających sopli lodu
i nawisów śnieżnych, które
stanowiłyby zagrożenie dla
zdrowia i życia przechodniów.
Za nieuprzątnięcie błota, śniegu
i lodu z chodników położonych
wzdłuż posesji grozi mandat
karny. Postępowanie w takich
sprawach, prowadzone jest na
podstawie przepisów
w sprawach o wykroczenia.
Jednocześnie informujemy, że
miejsce do wywożenia nadmiaru
śniegu wyznaczono na działce nr
od 555/7 do 555/13 na terenie
strefy ekonomicznej
w Tychowie od strony ulicy
Koszalińskiej/Ogrodowej
i Koszalińskiej/Strefowej (na
terenie działki przejętej przez
gminę na działania statutowe od
KOWR O/Terenowy
w Białogardzie).
Trudne warunki na drogach
oraz chodnikach należy zgłaszać
na podane numery telefonów:
K. Niemiec: tel. 668 181 667,
R. Radziuk: tel. 600 938 263 lub
sekretariat GOSiGK: tel. 94 31
15 157 oraz tel. 94 31 60 269.
Gminny Ośrodek Sportu
i Gospodarki Komunalnej
w Tychowie
(Zarządca Dróg Gminnych)

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH,
ZUŻYTEGO SPRZĘTU AGD I RTV
W dniach 9, 10, 11, 12 grudnia
2019 r. na terenie gminy Tychowo
przeprowadzona będzie zbiórka
odpadów wielkogabarytowych,
zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego oraz opon od
pojazdów osobowych.
Zbiórka prowadzona będzie
sprzed nieruchomości
zamieszkałych we wszystkich
miejscowościach gminy (odpady
pochodzące z prowadzenia
działalności gospodarczej np.:
opony, nie będą odbierane.
Nie będą odbierane również
odpady remontowo-budowlane).
Ze względów logistycznych
właściciele nieruchomości
położonych w miejscach
z utrudnionym dojazdem, którzy
mają do oddania odpady

wielkogabarytowe proszeni są
o wcześniejsze zgłoszenie tego
faktu do Urzędu Miejskiego
w Tychowie pod nr tel. 94 316 02
76 lub osobiście w pok. nr 20
w terminie do 05.12.2019 r. do
godziny 12:00.
TERMINY ZBIÓRKI:
9 grudnia: Borzysław, Bukowo,
Bukówko, Dobrowo, Dobrówko,
Modrolas, Podborsko, Retowo,
Skarszewice Słonino, Trzebiszyn,
Zaspy Wielkie.
10 grudnia:Buczki, Czarnkowo,
Dobrochy, Drzonowo
Białogardzkie, Dzięciołowo,
Giżałki, Kowalki, Pobądz,
Smęcino, Solno, Tyczewo,
Warnino, Wełdkowo, Wełdkówko.
11 grudnia: Tychowo
12 grudnia:Doble, Kikowo,

Dziękujemy mieszkańcom Dobrowa
oraz Proboszczowi Parai w Dobrowie,
Dobrowiankom, KGW Babeczki za współpracę przy
organizacji odpustu w naszej parai.
Sołtys z Radą Sołecką

Krosinko, Liśnica, Motarzyn,
Osówko, Rudno, Sadkowo, Stare
Dębno, Nowe Dębno,
Sławomierz, Trzebiec, Wicewo,
Zastawa, Żukówek.
Wystawione przez mieszkańców
odpady odbierane będą
sukcesywnie z poszczególnych
miejscowości.
W związku z powyższym
w przypadku dużej ilości
wystawionych odpadów,
w niektórych miejscowościach ich
odbiór może nastąpić nieco
później.
Ze względu na to, że zbiórki
prowadzone będą od wczesnych
godzin porannych mieszkańcy
proszeni są o wystawienie
odpadów w godzinach
popołudniowych dnia

poprzedzającego ich odbiór.
Właściciele nieruchomości, od
których nie zostaną odebrane
odpady w terminie i w sposób
opisany powyżej, proszeni są
o telefoniczne zgłoszenie tego
faktu do Urzędu Miejskiego
w Tychowie pod nr 94 316 02 76.
Informacje należy przekazać do
piątku, 13.12.2019 r. włącznie.
W związku z tym, że
samochody przeznaczone do
odbioru odpadów wyposażone
są w system pozycjonowania
(GPS) umożliwiający
identyﬁkację miejsca i czasu
przejazdu, zgłoszenia składane
przez właścicieli nieruchomości
o nieodebraniu odpadów będą
weryﬁkowane z zapisami GPS
pojazdów.

Podziękowania
Serdeczne podziękowania dla
Pani Anny Gołuchowskiej
– za 4-letni udział w pracach
Zespołu Interdyscyplinarnego w Tychowie.
Członek Zespołu Interdyscyplinarnego wykonuje piękną,
ale niezwykle ciężką pracę.
Staje w obliczu ludzi wymagających pomocy, często
cierpiących. Podejmuje niezwykle trudne decyzje, nierzadko
mające wpływ na losy rodziny.
W uznaniu Pani wzorowego wykonywania powierzonych
obowiązków, za serce, wrażliwość, współpracę
i zaangażowanie w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
na terenie naszego miasta i gminy, wyrażam serdeczne
podziękowania oraz życzę dalszych sukcesów
zawodowych i osobistych.
Agnieszka Jankowska
Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Tychowie

Bank Spółdzielczy w Białogardzie
Oddział w Tychowie wprowadził
zmianę godzin pracy
Bank Spółdzielczy w Białogardzie Oddział w Tychowie z dniem
02.12.2019 r. będzie czynny: od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30.
Punkt Obsługi Klienta przy Urzędzie Miejskim w Tychowie
ul. Bobolicka 17 od 18.11.2019 r. jest czynny w godzinach
od 7:30 do 11:30.

BURMISTRZ TYCHOWA
podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu
wykazów na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność
Gminy Tychowo:
1.część działki nr 319, obręb ewidencyjny Dobrowo, o pow. 0,0040 ha,
KW nr KO1B/00027517/7, w trybie bezprzetargowym,
2. działki nr 26, obręb ewidencyjny Dzięciołowo, o pow. 1,01 ha,
KW nr KO1B/00000814/4, w trybie bezprzetargowym.
Szczegółowe informacje umieszczone są w wykazie na tablicy
ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Tychowie.
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